
 
          Gliwice 08.09.2020r. 
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Śląskiego Związku Tenisa Stołowego 

 
 

 

Zasady Bezpieczeństwa na Indywidualnych Turniejach Tenisa Stołowego na hali Sportowej Centrum 

Sportowo Kulturalne „Łabędź” . 

 
 

Kierując się zaleceniami Ministerstwa Sportu oraz regulacjami operatora hali  Centrum Sportowo-Kulturalnego „Łabędź” Śląski 

Związek Tenisa Stołowego opracował zasady przeprowadzenia turniejów indywidualnych na obszarze hali Centrum Sportowo-

Kulturalne „Łabędź”, odpowiadające nowemu reżimowi sanitarnemu, wynikającemu z panującej epidemii choroby COVID-19 i 

wyznaczonych stref zagrożeń zatwierdzone przez Polski Związek Tenisa Stołowego. 

 

 

Ogólne przesłanki świadczące o tym, iż zawody tenisa stołowego mogą odbywać się w czasie trwania epidemii, przy 

zachowaniu reżimy sanitarnego:  

• tenis stołowy jest sportem indywidualnym;  

• tenis stołowy nie jest sportem kontaktowym;  

• sparingpartnerzy/przeciwnicy ze względu na zasady gry oddzielenie są od siebie o co najmniej 2,74 m – tyle wynosi długość 

stołu do tenisa stołowego.  

 

Zasady które stosujemy: 

 

1. Zawodnicy przychodzą na halę na określoną,  ustaloną godzinę  (mogą być około 5-10 minut przed)  

2. Zawodnicy przed wejściem podpisują na czas bezterminowy regulamin korzystania z obiektu, w którym, że będą przestrzegać 

zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie obiektu.  

3. W hali zawodnicy korzystają z wyznaczonych, szatni pryszniców oraz WC .  

4. Zawodnicy oczekują przed wejściem do hali  (na parkingu hali) na trenera, zachowując dystans społeczny. Po wejściu grupy na 

obiekt, osoby, które się spóźnią nie będą wpuszczane na zawody.  

5. Przy wejściu zewnętrznym do hali uczestnicy obowiązkowo dezynfekują ręce oraz będzie im mierzona temperatura. Stan 

podwyższonej temperatury uniemożliwia wejście do hali sportowej.  Przy wejściu prowadzona jest ewidencja osób wchodzących 

na zawody). 

6. W holu przed wejściem na główną hale,  zawodnicy   dezynfekują ręce, po czym wchodzą na salę, gdzie  na trybunach mają 

miejsce do pozostawienia torby, obuwia oraz ewentualnie własnej wody. Zawodnicy siadają w wyznaczonych miejscach. 

7. Zawodnicy korzystają z przygotowanego przed turniejem przez obsługę hali sprzętu. Uczestnicy samodzielnie poddają 

dezynfekcji własny sprzęt (piłki, oraz inny drobny sprzęt sportowy) po rozegranej partii .  

8. Dezynfekcję sprzętu sportowego typu stoły, siatki przed i po zawodach przeprowadza obsługa zatrudniona przez organizatora, a 

jeżeli będzie to konieczne w trakcie zawodów sędziowie. 

 9. Oznaki przyjaźni ograniczamy do minimum (wystarczy np. podniesiona dłoń dla okazania szacunku dla przeciwnika)  – nie 

podajemy sobie rąk.  

10. OBOWIĄZUJE ZAKAZ WYCIERANIA RĄK DO STOŁU TENISOWEGO PODCZAS GRY I PO GRZE.  

11. W hali głównej mogą znajdować się maksymalnie 250 uczestników zawodów (zawodnicy i trenerzy) oraz 144 kibiców, 

którzy są zobowiązani do pozostawania na trybunach, bez możliwość wejścia na parkiet hali. 

12. Dla osób korzystających z trybun wyznaczone są toalety damska oraz męska znajdujące się bezpośrednio przy trybunie.  

13. Sędziowie, obsługa techniczna oraz medyczna pracują w maseczkach ochronnych. 

14. Wydzielone pola gry mają co najmniej 8 x 5 metrów.  

15. Trenerzy i kibice są zobowiązani do zachowania niezbędnego dystansu do zawodników oraz mają obowiązek noszenia maseczek 

ochronnych.   

16. Uczestnicy zawodów zapewniają sobie maseczki ochronne we własnym zakresie. W trakcie przemieszczania się po obiekcie, 

zawodnik jest zobowiązany  zakładać maseczkę ochronną (wyjście do restauracji, po korytarzu, wyjście i wejście do hali). 

17. Trenerzy mają zakaz korygowania ruchów zawodników poprzez bezpośredni kontakt fizyczny. 



18.  Organizator ma prawo upomnieć osoby niestosujące się do powyższych zasad. 

19.  Uporczywe niestosowanie się do powyższych zasad  i poleceń organizatorów skutkuje usunięciem osoby z obszaru hali  

sportowej. W przypadku zawodnika wiąże się to z otrzymaniem walkowera za rozegrane, niedokończone oraz nierozegrane  

spotkania singlowe z jego udziałem.   

20. Zawody odbywają się bez udziału publiczności. 

 

 

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem email biuro@slzts.pl  lub numerem telefonu 

733 555 723. 

 

 

                                            Przewodniczący Wydziału Rozgrywek                             

                                                                                                         Dariusz Steuer                                 
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